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 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จเปนองคประธานทอดพระเนตรการแสดง

คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” คร้ังที่ ๑๓ โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย        

ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ 

เฝารับเสด็จฯ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

คอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จเปนองคประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทย

เพ่ือ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว    

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เฝารับเสด็จ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรม

แหงประเทศไทย 

ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เขาเฝาถวายเงิน

รายไดจากการจัดคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” และรับประทานของที่ระลึก, นางภากมล  รัตตเสรี กรรมการและ

รองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา เขาเฝารับประทานเงินบริจาค และของที่ระลึก จากนั้นผูใหการสนับสนุนการจัดคอนเสิรตฯ 

เขาเฝารับประทานของที่ระลึก 

สําหรับคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” เปนกิจกรรมท่ีกองทัพอากาศจัดขึ้นเปนประจําทุกป ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๙ 

เปนตนมา รวม ๑๒ ครั้ง เพื่อนํารายไดท้ังหมดโดยไมหักคาใชจาย สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ดวยสํานึก   

ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยม ี   

พระราชปณิธานเพื่อใหบังเกิดความรมเย็นเปนสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแก อาณาประชาราษฎร 

สําหรับคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา” ครั้งท่ี ๑๓ นี้ จัดข้ึนภายใตแนวคิด “Our Sky” โดยเปนการแสดง

ศักยภาพทางดนตรีของวงซิมโฟนีออเคสตรากองทัพอากาศ ซึ่งประกอบดวย นักดนตรี และคณะนักรองหมูประสานเสียง  

กวา ๑๕๐ คน โดยมี นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ  ศรีชูรส ผูบังคับการกองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

เปนผูควบคุมวง, นาวาอากาศโท พิรุณ เจะวงศ และ นาวาอากาศตรี ณรงคศักดิ์  อรุณสุโข เปนผูอํานวยเพลง, เรืออากาศเอก 

ฉัตรชัย  สุขนิยม เปนหัวหนาวง นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจากศิลปนรับเชิญที่มีชื่อเสียง  ไดแก รศ.ดร.เดน  อยูประเสริฐ    

คุณทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี, คุณรัดเกลา อามระดิษ       

คุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, คุณพิมดาว  พานิชสมัย       

คุณรัตนาพร นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song)

คุณธนัชศลักษณ  ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) 

โดยการแสดงภาคแรก เปนการบรรเลงเพลงและ

เดี่ยวไวโอลิน โดยวงซิมโฟนีออรเคสตรา จากนั้นเปนการ

เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ “เตือนใจ” ที่พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช    

บรมนาถบพิตร พระราชนิพนธทํานองและคํารองไว      

ปดทายภาคแรกดวยการขับรองเพลงจากศิลปนรับเชิญ   

ในภาคที่สองจะเปนการขับรองเพลงโดยนักรองจาก      

วงดุริยางคกองทัพอากาศ จากนั้นเปนการขับรองเพลง

และเลนเปยโนในบรรยากาศสนุกสนานรวมกับศิลปนรับ

เชิญ สําหรับเพลงสุดทาย เปนการ ขับรองหมูรวมกับ      

วงซิมโฟนีออรเคสตราในเพลง “ลูกฟากลาสมร” ซึ่งสื่อถึง

ความกลาหาญและเสียสละของลูกทัพฟา ที่คุมครอง    

นานฟาไทยใหอยูรอดปลอดภยัตราบชั่วนิรันดร 

 



วันศกุรที่  ๒๔  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                                หนา ๓ 
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ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน 

 
        พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมหนวย       

สายวิทยาการอากาศโยธิน เพ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงานขาราชการกองพันทหารอากาศโยธิน และมอบอุปกรณกีฬา 

รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงคเดช  หอเย็น รองผูบังคับการกองบิน ๒๓  

ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 

 
พลอากาศโท ณรงคศักดิ์  พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นําขาราชการ       

ลูกจาง  พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทํากิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวบรวมโลหิตได

จํานวน ๑๙,๓๕๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

การแจกจายหนากากอนามัย เพือ่ปองกันเชือ้ไวรัส COVID-19 

 
         พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจากรมกําลังพลทหารอากาศ มอบหนากากอนามัยจํานวน ๒,๐๐๐ ชิ้น            

และสเปรยแอลกอฮอลลางมือ จํานวน ๒๘๐ ชิ้น ใหกับผูอํานวยการกองและผูแทนหนวย นําไปแจกจายใหแกขาราชการ 

ลูกจาง และพนักงานราชการ โดยไดความอนุเคราะหจาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา           

และรักษาการณกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕          

ณ กรมกําลังพลทหารอากาศ 

ขาวบริการ 
กําหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมดวงกมล กิตติรัต มารดาของ พลอากาศเอก อนิรุท กิตติรัต  ตั้งแตบัดนี้ – ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๕ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลาพวงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน (ฝงวัดพระศรีฯ หลังเจดีย) และกําหนดฌาปนกิจศพ                

ในวันอาทิตยท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน   


